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Moed Katan 21a
If it was the mourner’s wife who died and
he married another woman within thirty
days of his first wife’s death, one may not
enter his house to speak words of
consolation with him, so as not to offend
his new wife. If, however, he finds him
alone in the marketplace, he may speak to
him with gentle words and in a serious
manner.

תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף כא עמוד ב
 אינו רשאי- מתה אשתו ונשא אשה אחרת
.ליכנס לביתו לדבר עמו תנחומין
! אומר לו בשפה רפה ובכובד ראש- מצאו בשוק

רש"י מסכת מועד קטן דף כא עמוד ב
 כגון שאין לו, בתוך שלשים יום- ונשא אשה
. כדלקמן,בנים
 משום חלישת, לנחמו- אינו רשאי ליכנס לביתו
,דעת דאשה אחרונה

Moed Katan 23a
The Sages taught another baraita: During
the entire thirty-day period of mourning, it
is prohibited to marry. If one’s wife died, it
is prohibited to marry another wife until
three Festivals pass since her death. Rabbi
Yehuda says: Until the first and second
Festivals have passed, he is prohibited
from marrying; before the third Festival,
however, he is permitted to do so.
And if he does not have children, he is
permitted to marry another wife
immediately due to the need to not
neglect the mitzva to be fruitful and
multiply. Since he has not yet fulfilled the
mitzva of procreation, he is still required to
marry a wife. Any delay might result in a
lost opportunity for marriage. Similarly, if
his wife died and left him young children,
he is permitted to marry another wife
immediately, so that she might take care
of them.
There was an incident when the wife of
Yosef the Priest died, and he said to her
sister at the cemetery immediately after
the funeral: Go and care for your sister’s
children. In other words, he alluded that he

.מועד קטן כג
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תוספות מסכת מועד קטן דף כג עמוד א
 עד שיהיה שלשה- עד שיעברו שלשה רגלים
רגלים בלא שמחה ולא ישכח אהבת אשתו
אי נמי כדי שישא אשה אחרת ולא יהא זכור מן
הראשונה [שלא] יהא ב' דעות במטה
ועוד פן יזכירנה אהבת אשתו לקנטרה

יּׂשא ְׁלאַ ְׁל ַתר ִׁמשּום
ָּ מּותר ִׁל
ָּ
— ו ְִׁׁאם אֵ ין לֹו בָּ נִׁים
.ִׁביּטּול ְׁפ ִׁריָּה ְּׁור ִׁביָּה
יּׂשא ְׁלאַ ְׁל ַתר
ָּ מּותר ִׁל
ָּ
— ִׁהנִׁיחָּ ה לֹו בָּ ִׁנים ְׁקטַ נִׁים
ִׁמ ְׁפנֵי פַ ְׁרנָּסָּ ָּתן

ֲשה ֶשמֵ ָּתה ִׁא ְׁשתֹו ֶשל יֹוסֵ ף הַ כֹּהֵ ן
ֶ מַ ע, וְׁאָּ מַ ר
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 ְׁלאַ חַ ר: מַ אי ִׁלזְׁ מַ ן ְׁמרּובֶ ה? אָּ מַ ר ַרב פָּ פָּ א.ְׁמרּובֶ ה
ֹלשים יֹום
ִׁ ש.
ְׁ

wished to marry her immediately. But even
though he married her immediately, he did
not engage in sexual relations with her for
a long time afterward. The Gemara asks:
What is the meaning of the term: A long
time? Rav Pappa said: After thirty days.
Ketubot Tosafot 4a (translation:
dafyomi advancement forum)
However, sexual relations are
forbidden until after 30 days, like is
proven afterwards from the
episode in which Yosef ha'Kohen's
wife died, and he said to her sister
in the cemetery "go feed your
sister's children";

.כתובות תוספות ד
ומיהו לבעול אסור עד לאחר ל' כדמוכח בתר הכי
במעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן ואמר לאחותה
בבית הקברות צאי ופרנסי בני אחותיך ואך על פי כן
לא בא עליה עד זמן מרובה

Even so, he did not have relations
with her until a long time.
What is a long time? It is 30 days.
With the understanding that he
had Nisuin with her within 30 days.
Within seven days is surely
forbidden, like is clear from here;

'מאי זמן מרובה? שלשים יום מכלל דכנסה תוך ל
ותוך שבעה ודאי אסור כדמוכח הכא

What he said to her in the
cemetery was not Nisu'in. It was
mere Shiduchin (discussion about
marriage).

ומה שאמר לה בבית הקברות לא היה זה כניסה אלא
שידוכין בעלמא

And it seems to Rabbeinu Yitzhak
that surely, one who has small
children may have Nisu'in within
30 days, like the episode with
Yosef ha'Kohen connotes;

ונראה לר"י דודאי אותו שיש לו בנים קטנים מותר
לישא תוך ל' כדמשמע בעובדא דיוסף הכהן

However, one without children at
all may not have Nisu'in until 30
days, since he may not have
relations within 30 days.

אבל אותו שאין לו בנים כלל אסור לישא עד לאחר
שלשים כיון שאין יכול לבעול תוך שלשים

.And Rabbeinu Tam wants to
explain that if he has no children,
even relations are permitted within
30 days, after seven days of shiva,
for the sake of Pru u'Rvu.
...If has small children, he may
marry, even if also she is an
Avelah, for she feeds his children,
even though it is possible through
another woman [who is not an
Avelah].

ורבינו תם רצה לומר דבאין לו בנים אפי' לבעול
שרי תוך שלשים אחר ז' משום פריה ורביה
'ונראה דביש לו בנים קטנים שרי לישא ואפי...
אם היא נמי אבילה מפני שמפרנסת בניו ואע"פ
שאפשר באחרת

This is clear from the episode with
Yosef ha'Kohen. She was an
Avelah over loss of her sister.

כדמוכח בעובדא דיוסף הכהן שהיתה אבילה
מאחותה

This is not such a proof. Perhaps
there is different, for she will have
mercy over her sister's children
more than another woman would.

ומיהו אין כל כך ראיה דשמא שאני התם לפי
שהיא תרחם על בני אחותה יותר מאחרת

תוספות מסכת מועד קטן דף כג עמוד א
 ודין הניחה לו בנים קטנים מיד מותר לישא ולבעול וכן אין לו... - ואמר לאחותה בבית הקברות
') ובתשובות ומה שאמר במס. ושם) וכן בכתובות פ"ק (ד' ד:בנים פירשתי בתוספות יבמות (ד' מג
שמחות (פ"ז) בהאי מילתא דנסיב לאלתר ולא בא עליה עד זמן מרובה והאי דאמרינן אין לו מי
שישמשנו מותר
.ואין צריך להמתין שלשה רגלים כתבתי במקום אחר

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah
392:1 (Sefaria)
[The mourner] is forbidden to take a
wife during the entire thirty days [of
mourning], even without [making] a
[wedding-] feast; and after thirty
[days], he is permitted, even [if he is
in mourning] for his father and
mother, and he is even [permitted] to
make a [wedding-] feast.

שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שצב
. ובו ג' סעיפים,אבל אסור כל ל' יום לישא אשה
סעיף א
;{א} אסור לישא אשה כל ל' יום אפילו בלא סעודה
, ב] אפילו על אביו ואמו, מותר,ולאחר שלשים
.ואפילו לעשות סעודה
סעיף ב

If his wife died, he is forbidden to
take another [wife] until three
Festivals have gone by her [death].,
Mord. states that the reason why a
woman does not have to wait until
three Festivals have gone by before
remarriage, is that she is satisfied to
lead a married life than to remain
single (v. Kid. 7a), and consequently,
she is more apt to forget her former
husband after thirty days of mourning
and to devote herself to her new
partner. The New Year and the Day
of Atonement are not regarded as
Festivals in this respect.

 אסור לישא אחרת עד שיעברו,ב מתה ב'} אשתו
 (ז] אבל ליכנס לבית,עליה (א) ו] <ב> שלש רגלים
] (טור) ח,) ג דינו כמו ג'} בשאר קרובים,המשתה

If he has not complied [yet] with the
duty of propagation, or [if] he has
small children, or [if] he has no one to
attend to him, he may betroth
forthwith and wed [her] after the
seven [days of mourning], but he

 או שיש לו בנים,ואם לא קיים ד מצות פריה ורביה
] ה <ד> מותר ט, או שאין לו מי שישמשנו,קטנים
ה'} לקדש מיד ולכנוס אחר שבעה; ולא יבא עליה
 אלא אם כן לא קיים מצות,עד לאחר שלשים יום
. שאז מותר לבא עליה אחר שבעה,פריה ורביה

וראש השנה ויום כפורים אינם ד'} חשובים כרגלים
.לענין זה

should not cohabit with her until after
thirty days, unless he has not [yet]
complied with the duty of
propagation, for [only] then is he
permitted to cohabit with her after the
seven [days of mourning].
Gloss: The same principle applies to
other mourning, even to mourning for
one's father and mother, [viz., that] he
is permitted to marry and cohabit
with her after the seven [days of
mourning], [only] if he has not [yet]
complied with the duty of
propagation.
Some say that even one who is
wealthy and can afford to hire men
and women servants [to attend to
him], — yet, if his daughter or
daughter-in-law are not present with
him at his home so that [either of
them] should be able to attend to him,
[e.g.,] in the cleansing of his head or
[in] other [private] matters, — for he
feels embarrassed [when] others [do
this for him], — [the law is that] he is
regarded [as one who] has no one to
attend to him, and [the same ruling
applies to] everything similar to this.
And it is for this reason that the
custom has spread that many people
adopt a lenient view in [this matter,
and take wives within [the period of]
three Festivals, but a conscientious
person should bethink himself [in
doing this].... [In the case of] one who
was seized by the Governor, and [the
latter] refuses to let him go from his
detention until he takes a wife within
[the period of] three Festivals after
his [former] wife's death, some permit
[him to remarry] on account of his
suffering. And thus seems to me to be
the fundamental principle.

 אפילו, י] (ב) והוא הדין בשאר אבלות:הגה
 מותר לישא ולבא עליה אחר,באבלות דאביו ואמו
. אם לא קיים פריה ורביה,שבעה

י"א דאף מי שהוא עשיר ויכולת בידו לשכור לו
 מכל מקום אם אין בתו או,משרתים ומשרתות
כלתו אצלו בביתו שתוכל לשמשו בחפיפת הראש
 מקרי אין לו מי,או שאר דברים שמתבייש מאחרים
;)' וכל כיוצא בזה (פסקי מהרא"י סימן ג,שישמשנו

)ולכן נשתרבב המנהג שרבים (ג) מקילין בענין (ד
 ובעל נפש יחוש,ונושאין נשים תוך שלש רגלים
.לעצמו
מי שתפשו השר ואינו רוצה להניחו מתפיסתו עד
,שישא אשה תוך שלש רגלים אחר מיתת אשתו
 וכן נראה לי,)יש מתירין משום צער דידיה (ב"י
.עיקר

